M e s t o

Vr b o vé

Spoločný stavebný úrad samosprávy
Mestský úrad,
Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
922 03 Vrbové
p. č. 1038/7315/2020/RO-Ra
Vrbové, 26.06.2020
Vybavuje: Ing. Radošinský, t.č. 033/735 06 37, stavebnyurad@vrbove.sk

ROZHODNUTIE

Mesto Vrbové ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej
len „stavebný zákon“), a ust. § 16 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny
poriadok/,

ustanovuje
Štefana Kubíka, JUDr., bytom Vrbové, 6. apríla 365/8, 92203
Vrbové
za opatrovníka
neznámeho účastníka konania
spoluvlastníka pozemkov reg. C/KN parc. č. 704/1 a 705 v k.ú. Vrbové :
-dedič po zomrelom Jozef Zemko, Sasinkova 970/41, 922 03 Vrbové, spoluvlastnícky podiel
4/12,
ktorého práva a právom chránené záujmy môžu byť dotknuté vydaním rozhodnutia
o povolení stavby prípadne iných rozhodnutí v zmysle stavebného zákona na stavbu :
„Rodinný dom“, na pozemkoch KN-C parc.č. 702, 704/1 a 705 v k.ú. Vrbové, mesto Vrbové,
nakoľko nie sú známe mená a miesto pobytu jeho právnych nástupcov a nie je im možné
doručiť poštu v predmetnej veci.

Odôvodnenie
Dňa 05.06. 2020 podali žiadatelia stavebníci Lukáš Treskoň a Marcela
Maciwodzinská, obaja bytom Novoutvorená ulica 601/5, 921 03 Vrbové prostredníctvom
splnomocneného zástupcu Zuzana Dašková, Nezábudkova 5000/4A, 955 01 Topoľčany na
tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby: „Rodinný dom“ na
pozemku KN-C parc.č. 702, 704/1 a 705 v k.ú. Vrbové, mesto Vrbové. Stavebnému úradu sú
známe okolnosti podľa ktorých stavebného konania Jozef Zemko, Sasinkova 970/41, 922 03
Vrbové.
Nakoľko sa nepodarilo zistiť jeho právnych nástupcov, ktorých práva a právom
chránené záujmy môžu byť dotknuté vydaním stavebného povolenia príp. iných rozhodnutí
v zmysle stavebného zákona, na predmetnú stavbu a nie je možné doručiť im poštu do
vlastných rúk, rozhodol tunajší stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
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V súlade s ust. § 26 ods. 2 zákona č. 70/1967 Zb. o správnom konaní, toto
rozhodnutie musí byť vyvesené na úradných tabuliach Mesta Vrbové po dobu 15
dní, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
Správny orgán zverejní rozhodnutie súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým (v miestnej
tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa
konanie týka).

POUČENIE :
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho
oznámenia (doručenia), na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie
vydal (Mesto Vrbové, ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové).
Toto rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmať súdom.

Dott.Mgr. Ema Maggiová
primátorka Mesta Vrbové

Doručuje sa:
-účastníkom konania:
1.verejnou vyhláškou
-na vedomie:
1. Zuzana Dašková, Nezábudkova 5000/4A , 955 01 Topoľčany (splnomocnenec)
2. Lukáš Treskoň, bytom Ul. Novoutvorená 601/5, 922 03 Vrbové (stavebník)
3. Marcela Maciwodzinská, Ul. Novoutvorená 601/5, 922 03 Vrbové (stavebník)
4. Soňa Košinárová, Ing., Nová 90/1, 922 02 Krakovany
5. Štefan Kubík, JUDr. , 6. apríla 365/8, 922 03 Vrbové- opatrovník
6. Mesto Vrbové, Gen. M.R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
7. Kristína Vajdová, Mikulášska 1/968, 922 03 Vrbové
8. Mária Čápová, Sasinkova 969/43, 922 03 Vrbové
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